Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 06 september 2016 te Brussel, Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Voorzitter – Fabrice WEISE – Renaud VILAIN – Mike SARRAZIJN
- Pierre LEDENT, secretaris
Uitgenodigd: De Heren Léon MERLOT ( CCS) – Xavier SWERTVAEGHER (TC)
Verontschuldigt: /
Preambule
De Heer Francis MERCIER wenst het welkom de twee nieuwe leden die het Sportcomité VZF aan de Commissie
vertegenwoordigen.
Kampioenschap 2016-2017
U11 – U13
De Heer Francis MERCIER zal de Commissie op de kalendervergadering in Gent vertegenwoordigen.
De secretaris laat vaststellen dat er een probleem in de reeksen samengesteld uit 6 teams is.
Bepaalde teams spelen meer dan anderen de een tegen de andere, het geen een ongelijkheid in de berekening
van de punten veroorzaakt.
De secretaris stelt dus voor dat wanneer er een reeks met 6 teams is, tijdens elke dag van toernooi men 5
matches bestaand van 6 spelen en het ontvangst team speelt 3 matches.
Op deze wijze zal elk team een totaal van 10 matches dus twee keer een tegen de andere gespeeld hebben.
De Commissie aanvaardt deze wijziging.
Betreffende de diepte in U11:
Voor de matches van reeks, verandert niets vergeleken met de vorige jaren, de minimale diepte bedraagt 1,60
meter.
Voor de organisatie van de finales zal de voorkeur aan de clubs gegeven worden die een zwembad met een
minimale diepte van 1,80m zullen hebben.
Dames
De Heer Francis MERCIER geeft een historisch overzicht de zaak bij de twee nieuwe leden.
De Commissie zal aan de Sportcel de oprichting vanaf Januari 2017 van een kampioenschap Juffrouw voorstellen
- U17/U20 - in de vorm van toernooien.
De Heer Francis MERCIER zal een post in deze richting aan CA van KBZB doen.
Betalingen van de scheidsrechters
De Commissie neemt kennis van de beslissing van CA van KBZB van 29-06-2016 betreffende de betaling van de
scheidsrechters via bankoverschrijving.
Ontmoeting met de Centrale Commissie van de Scheidsrechters en de Tuchtcommissie
De Heer SWERTVAEGHER geeft verklaringen van de nieuwe automatische tabel van de sancties.
Zich volgt erover een debat over het eerste punt van deze tabel, het feit dat men een rood kaart aan de Coaches
zonder de verplichting hebben geeft om een verslag te doen.
CCS vouwt zich aan deze regel en zal instructie aan de scheidsrechters om dan strenger te zijn ten opzichte van
de trainers geven.
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De Sportcommissie legt CCS de nieuwe manier uit om de identiteitskaart van de spelers te controleren en geeft
toelichtingen op de aanvaarde documenten.
Allerleien
Sport reglementen
De secretaris merkt op dat momenteel een speler van een afdeling lager naar een meerdere kan voorbijgaan en
vervolgens naar de afdeling lager zonder problemen terugkeren.
De regel die deze praktijk verbood is van de sportreglementen verdwenen.
Deze regels zullen opnieuw bij de volgende wijziging aan de reglementen overhandigd worden en zullen
opnieuw vanaf het seizoen 2017-2018 van toepassing zijn.
De Heer Fabrice WEISE vraagt wanneer de volgende verandering van voorzitterschap van de Commissie zal
plaatsvinden.
De Heer Francis MERCIER stelt voor om deze verandering uit te voeren op de volgende vergadering.
De Heer Fabrice WEISE vraagt of het mogelijk is om de vergaderingsdagen te veranderen.
Vanaf de volgende vergadering, zal de Commissie de 4ste donderdag van de maand in de mate van het mogelijke
bijeenkomen.
De Volgende vergaderingen voor het jaar 2016: 29/09 – 26/10 – 24/11 – 22/12

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Donderdag 29/09/2016 – 17.30 uur – Brussel - Bonsbureel
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